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            - termin wolny _______ - termin zarezerwowany; ________ - wolne miejsca (ilość wolnych)  
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Opis wydarzeń 
 

1. Wykład na temat roli światła w stymulowaniu ważnych procesów biochemicznych. Pokaz przedstawiający zjawisko fluorescencji i fosforescencji oraz skutki 

oddziaływania promieni UV na materię. 

2. Pokaz z wykładem naukowym przybliżający  wiedzę  na  temat  otaczających  człowieka tworzyw  sztucznych,  sposobów ich rozróżniania, kierunków zastosowania 

oraz sposobu. 

3. Prezentacja multimedialna – wykład popularnonaukowy z pokazem na temat zagadnień związanych z budową wewnętrzną materii oraz zastosowaniem dyfrakcji 

promieniowania rentgenowskiego do wyznaczania struktury kryształów. 

4. Wykład popularnonaukowy. 

5. Wykład popularnonaukowy dotyczący wybranych metod tajnej komunikacji z wykorzystaniem narzędzi dostępnych dla chemika i informatyka. 

6. Ćwiczenia samodzielnie wykonywane przez uczestników. 

7. Samodzielne wykonacie prostych doświadczeń chemicznych, z zakresu oczyszczania i wydzielania związków organicznych. 

8. Doświadczenia chemiczne wykonywane samodzielnie przez uczestników. Przedmiotem zajęć będzie wytrącanie kolorowych osadów w reakcjach soli z solami oraz 

obserwacja zmiany barwy wskaźników kwasowo-zasadowych. 

9. Celem ćwiczenia jest zapoznanie uczestników z przemianami fazowymi dwutlenku węgla. Następnie uczestnicy będą przeprowadzali ekstrakcję plam materiału przy 

zastosowaniu ciekłego dwutlenku węgla. 

10. Prezentacja możliwości obserwowania różnych preparatów za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Quiz polegający na dopasowaniu przez 

uczestników przedmiotów znanych z życia codziennego do ich obrazu mikroskopowego. 

11. Lubiane eksperymenty z ciekłym azotem i "kolorowe" doświadczenia chemiczne przedstawione w formie zabawy, adresowane głównie dla młodszych uczestników. 

Uczestnicy biorą czynny udział w doświadczeniach. 

12. Pokaz kolekcji wyhodowanych kryształów, wykonanych modeli molekularnych, zjawisko fluorescencji i luminescencji. 

13. Pokaz syntezy polietylenu – polimeru produkowanego obecnie w największych ilościach i znajdującego tak różnorodne zastosowania, jak: woreczki foliowe, rury, 

elementy maszyn, endoprotezy, czy kamizelki kuloodporne. 

14. Gry dydaktyczne są ważnym środkiem kształtowania odpowiednich funkcji, postaw i nastawień ucznia wobec nauki. Odgrywają ważną rolę w kształtowaniu pojęć oraz 

utrwalaniu zdobytej wiedzy chemicznej. Jest to jedna z form działalności ludzkiej, urozmaicona zadaniami: ćwiczenia sprawiają  przyjemność i zadowolenie z faktu 

wykonania danych czynności. Uczeń zdobywa przy tym nowe wiadomości i umiejętności oraz je utrwala. Dla każdego coś miłego, i to w zależności od potrzeb -  

,,chemiczna gra w statki", ,,roztworowy alchemik'', ,,chemik czy chińczyk'', ''molekuła". 


